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 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

  .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
-في  كتياا الاواعيد الم ليش للشييخ ابين ع يميين  ((الحجر األسود يميين هللا)) :لحديث الذي ذكر باألمسا
أ يه حييديث  :الجييواا ع يه يايو  الشيييخ ((يمييين هللا في  األر ألسيود الحجير ا)) :الم ييا  األو " :يايو  -رحميه هللا

 ،وابن عيدي في  الكاميل ،أخرجه الخطيا ف  تاريخه ،جر   م خ   ،-صلش هللا عليه وسلم-باطل ال ي بت عن ال ب  
 ،وفي  سسي اده سسيحان بين بشير الكيا ل  ، لماوابن بشران ف  األ ،ألب  بكر بن خالدوعزاه األلبا   ف  الضعيف 

  اك تضعيف ابن  و ال ،والحديث ضعفه الم اوي ف  في  الادير ،أبو بكر بن أب  شيبة سلش آخر ما قا كذبه 
فيال يلتفيت  ،حيديث باطيل :قيا  ابين العربي  ، يذا حيديث ال يصي  :الجيوزي  ابين المت ا يية يايو العليل الجوزي في  

وعليش  :يايو  الشييخ ،بإسي اد ال ي بيت -سيالمعليه الصيال  وال-روي عن ال ب   :قا  شيخ اإلسالم ابن تيمية ،سليه
س ميا  يو  -يع ي  في   يذا األ ير-والمشيوور  :ابين تيمييةلكن قيا  شييخ اإلسيالم  ؛ ذا فال حاجة للخو  ف  مع اه

 "وقبيل يمي يه ،فمين صيافحه وقبليه فكا ميا صياف  هللا ،ن هللا في  األر يمييالحجير األسيود " :قيا  ،عن ابين عبياس
أ يه  -رحميه هللا- م  ال ع ه األلبيا    ،أخرجه ابن قتيبة ف  غريا الحديث ،ر ضعيفاأل  ،ضعيف :ياو  أيضا  

ويتياو  ميا روي  ،سذا عرفت ذلك فمن العجائيا أن يسيكت الحيافن بين رجيا عين الحيديث في  ذييل الطبايات" :قا 
ه محيل االسيتالم بيان الميراد بيمي يه أ ي ،يميين هللا حايايةالحجير األسيود  :عن ابين الفياعوس الح بلي  أ يه كيان يايو 

 ،وليييس فيييه مييا يييو م الصييفة الذاتييية أصييال   ،وليييس مجييازا   ، ييو حايايية فيي   ييذه الصييور وأن  ييذا المع ييش  ،والتابيييل
ألن التفسيييير فييير   ؛وأ يييه ال داعييي  لتفسييييره أو لتاويليييه ،عييين ذليييك كليييه الت بييييه عليييش ضيييعف الحيييديثوكيييان يه ييييه 

 :الشيخ ابن ع يمين كا ه ي ال عن الفتاوى ياو  ،-رحمه هللا- ذا كالم الشيخ األلبا    ،كما ال يخفش ،التصحي 
الحجر األسيود " :س ما  و عن ابن عباس قا  -يع   ف   ذا األ ر-والمشوور  :لكن قا  شيخ اإلسالم ابن تيمية

 ه ال ومن تدبر اللفن الم او  تبين له أ "وقبل يمي ه ،فمن صافحه أو قبله فكا ما صاف  هللا ،يمين هللا ف  األر 
 ،يخالف حكيم المطليقوحكم اللفن المايد  ،يمين هللا :ولم يطلق فياو  ،يمين هللا ف  األر  :فإ ه قا  ،سشكا  فيه
و ييذا صييري  فيي  أن المصيياف  لييم يصيياف  يمييين هللا  ،وقبييل يمي ييه ،صيياف  هللافميين صييافحه وقبلييه فكا مييا  : ييم قييا 
كمييا  ييو  ،ميين صييفات هللا تعييالشيبييين أن الحجيير ليييس  فيياو  الحييديث وآخييره ،ولكيين شييبه بميين يصيياف  هللا ؛أصييال  

  .معلوم ع د كل عاقل
يع يي  سذا كييان الحييديث بوييذه  ،ابيين رجييااويييل الييذي ذكييره شيييخ اإلسييالم  ييو  فييس مييا ا تاييد علييش يع يي  الت

  يذه ،وال يتكلف التوفيق بي ه وبين غييره مين ال صيو  ،تاويلهوال يتكلف  ،الم ابة من الضعف فال يتكلف اعتباره
ذا  بيت عين ابين عبياس م يل  ييذا  ،ن ابين عبيياس يع ي  قيد يابيللكين كيان الشييخ يمييل سليش أن الخبير عي ،الجياد  وا 
حديث ذكر الحديث عن  :و ذا بحث من بع  اإلخوان ياو  ، و ال مجا  للرأي فيه فإ ه له حكم الرفعو  ،الخبر

عليش عبيد هللا ميدار ا وجمييع أسيا يد ا  ،بيواي أخرجه ابن خزيمة والطبرا   والحاكم وال ،عبد هللا بن عمرو مرفوعا  



مرفوعيا  أخرجييه ابيين عييدي والخطيييا وأبييو بكيير بيين خييالد  ييم حييديث جييابر بيين عبييد هللا  ،و ييو ضييعيف ،بين المممييل
أحميد لكن ليم ي فيرد بيه فايد تابعيه  ؛و و وضا  ،مدار ا علش سسحان بن بشر الكا ل وابن بشران جميع أسا يد م 

عليش كيل  ،و يو ميتوم ،أبيو علي  األ يوازي وفي  سسي اد المتابعية  ،ة كما ع د ابين عسياكرو و  ا ،بن يو س الكوف 
 ،حديث ابن عباس مرفوعيا   ،شديد الضعف ذا ال يابل اال جبار ف  طريق وضا  وف  طريق متوم حا  سذا كان 

س اده ضعيف جدا   ،أخرجه الفاكو  ف  تاريخه بإسي اد فيردوس أخرجه الديلم  ف  مسي د ال ،أ س مرفوعا  حديث  ،وا 
و يو  ،وفي  سسي اده سبيرا يم بين يزييد ،أخرجيه عبيد اليرزان في  المصي ف ،حديث ابن عبياس موقوفيا   ،فيه متوم أيضا  
ورواه ابين  ،بن عبياد عين ابين عبياس بيهوأخرجه عبد الرزان بعده من حديث ابن جريج عن محمد  ،م كر الحديث

أ يه  ،في  الحيديث يو اليراج  ولعيل  يذا  ،سليش آخيرهو  وأخرجيه الفياك ،عن عل  بن عبد هللا عن ابن عبياسجريج 
لكن لتعدد الطرن عن ابين عبياس  ؛يسلم طريق من ضعف سا سلش ابن عباس ما حتش ما  ،من قو  ابن عباس

ذا  بيت عين ابين  ،-تعيالش رحميه هللا-مين كيالم شييخ اإلسيالم كميا يفويم  ،يمكن احتماله موقوفيا  عين ابين عبياس وا 
ولعيل  يذا  يو اليراج  في  الحيديث أ يه مين  :يايو  ،للرأي فيه يكون له حي ئيذ حكيم الرفيع مجا  عباس و و مما ال
سيي اده فيييه حميييد بيين  ،والفيياكو  وابيين عييديحييديث أبيي   رييير  مرفوعييا  أخرجييه ابيين ماجييه  ،قييو  ابيين عبيياس أبيي  وا 

ميا تيرج    ذا ،صحي  موقوفا   ،مرفوعا  الخالصة أن الحديث ضعيف  :الذي بحث ياو   ذا ،و و ضعيف ،ويةس
لكن من ضعف المرفو  والموقوف باعتبيار أن جمييع طرقيه  ؛وتاملبحث واألمر يحتاج سلش  ،العجالة ل  ف   ذه

فييإن بعيي  أ ييل العلييم سذا  ،ولييو كييان ضييعفوا شييديدا   ،اعتبييار تعييدد  ييذه الطييرن ومميين   يير سلييش  ،ال تسييلم لييه وجييه
 ،أن الضعف الشديد ال ي جبرطالح أ ل العلم ف  اصو  ،ولو كان الضعف شديدا   ،تعددت الطرن وتباي ت وك رت

علش كيل حيا  ليو صي  فمع ياه م يل ميا ذكير شييخ اإلسيالم أ يه مين بياا أن مين صيافحه  ،بعضوم يرى أ ه ي جبر
وبعيييدين  يييو يميييين هللا فييي   ،وحي ئيييذ سذا كيييان مييين صيييافحه فكا ميييا صييياف  يميييين هللا ،فكا ميييا كميييا  يييو  ييي  الخبييير

فيي   ،التيي   بتييت فيي  ال صييو فييال يخطيير علييش البييا  أ ييه  ييو اليمييين  ،اءفيي  السييم -جييل وعييال-وهللا  ،األر 
و يذا مين بياا  ،ا يلييق بجيال  هللا وع متيهفالييد  ابتية عليش مي ،-جيل وعيال-وا  باتويا    ، صو  الكتياا والسي ة

جيل -ري ففي  رميية البيا ،ومعلوم أن المشبه ال يلزم م ه مطباة المشبه به من كيل وجيه "فكا ما" ،التاريا والتشبيه
الماصيود أن تشييبيه رمييية  ،ال تضييامون في  ذلييك ،دركا ميا تييرون الامير ليليية البيشييبوت بالحيديث الصييحي   -وعيال

ن كان المشبه غير المشبه به. ،ورس ما ف  الوضوح وال و ،من كل وجهبرمية الامر ليست الباري   وا 
  :وبعد ،ه أجمعينوالصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحب ،والحمد هلل ،بسم هللا

  :في كتابه بلوغ المرام في باب صفة الحج ودخول مكة -رحمه هللا-بن حجر االحافظ فيقول اإلمام 
مضننطبعاب ببننرد  -صننلى هللا عليننه وسننلم-طنناا ال بنني " :قننال -رضنني هللا ع ننه-وعننن يعلننى بننن أميننة 

 وصححه الترمذي. ،رواه الخمسة إال ال سائي "أخضر
 يييا محميييد وعليييش آليييه وصيييحبه  بي ،عبيييده ورسيييولهوصيييلش هللا وسيييلم وبيييارك عليييش  ،الحميييد   را العيييالمين

-طاف رسو  هللا " :قا  -رض  هللا تعالش ع ه-وعن يعلش بن أمية  -تعالش رحمه هللا-ياو  المملف  أجمعين.
ا ورد سال م ،سواهبال سبة للون ليس   اك لو متعين بحيث ال يجوز  "مضطبعا  ببرد أخضر -صلش هللا عليه وسلم

ومييا عييدا ذلييك  ،كييل  ييذه ورد ال ويي  ع وييا بال سييبة للرجييا  ،األحميير ،المزعفييرالمعصييفر  ،ال ويي  ع ييه ميين األصييفر



ويييدخل  ،واالضييطبا  كميا ذكر ياه بياألمس أن يبيدي ضيبعه األيمين ،حيا  كو يه مضيطبعا   "مضيطبعا  " ،لبسيهيجيوز 
وطيرف  ،ليكيون طيرف عليش صيدره ؛يسيرطرفييه عليش م كبيه األويرسيل  ،مين تحيت سبطيه األيمين ،الرداء من تحته

يالحيين أن بعي  ال يياس م يذ أن يعاييد  ،االضييطبا  سي ة فيي  جمييع األشييوا  السيبعة ،عليش  وييره مين جويية ال وير
 ،تالح ييون أن بعي  الحجيياج اليييد اليم ييش قييد أ ييرت عليوييا الشييمس ، ولييذاال يية يضييطبع حتييش يتحلييل ويلييبس  يابييه

ومي وم مين خصيه بال ال ية  ،في  السيبعة األشيوا  ،ا  في  الطيوافميع أن االضيطب ،وضعوا عليش  يئية وليم يهير يا
وجياء  ،ليصيل  ركعتي  الطيواف ؛فإن ا توش من الطيواف سيتر م كبييه ،لكن المرج  أ ه ف  السبعة ؛و  كالرملاأل  

 :والرواييية األخييرى  ((ال يصييل  أحييدكم فيي  ال ييوا الواحييد ليييس علييش عاتايييه م ييه شيي ء)) :فيي  الحييديث الصييحي 
لكن األصل أن االضطبا  ي توي   ؛فال ي كر علش من فعله ،فعلش  ذه الرواية يكف  أحد ما ((اتاهليس علش ع))

 با تواء الطواف.
 "ويكبنر المكبنر فنال ي كنر علينه ،علينهكان يهل م ا المهل فال ي كر " :قال -رضي هللا ع ه-وعن أ س 

 متفق عليه.
يع يي   "كننان يهننل م ننا" :قننال -لى ع ننهرضنني هللا تعننا-وعننن أ ننس  :-تعييالش رحمييه هللا-ياييو  المملييف 

فنال " ،واإل يال  رفيع الصيوت بالتلبيية ،"كنان يهنل م نا المهنل" ،-علييه الصيال  والسيالم-الصحابة ف  مسمع م يه 
ويكبر م ا المكبر فال ي كر " ،ويات  متش ياطع التلبية ،والتلبية بال سبة للمحرم س ة ،أل ه محرم ؟لماذا "ي كر عليه

علييه -صي يع بمسيمعه و يذا  ،ومين أ يل ولبيش فايد أحسين ،ن كبير فايد أحسينفمي ،حج أييام تكبييرألن أيام ال "عليه
 .-الصال  والسالم

أو  ،فني الثقنل -صنلى هللا علينه وسنلم-بعثني رسنول هللا " :قنال -رضني هللا ع همنا-وعن ابن عباس 
صنلى -رسنول هللا اسنتذذ   سنودة " :قالن  -رضني هللا ع هنا-وعنن عائةنة  ،"في الضعفة من جمع بليل :قال

 متفق عليهما. "فذذن لها -تع ي ثقيلة-وكا   ثبطة  ،ليلة المزدلفة أن تدفع قبله -هللا عليه وسلم
صنلى هللا -بعث ني ال بني " :قال -رضي هللا ع هما-وعن ابن عباس  :-تعالش رحمه هللا-ياو  المملف 

منن "يع   من أ له من  ساء وذريية  "الضعفةفي  :أو قال" ،المرء متاعه  ال ،ف  المتا  "في الثقل -عليه وسلم
ي صيرفوا مين جميع وبعيد مهييا الامير يسيول أل يل األعيذار أن  ،يع   بعيد م تصيفه "بليل"يع   من مزدلفة  "جمع

وال يهييا الامير سال  ،ترقيا الاميرفي  حيديث أسيماء أ ويا كا يت  ،والحكيم للهاليا ،بعد أن يجلسيوا فيويا غاليا اللييل
يع ي  قبيل طليو   ،بلييل -علييه الصيال  والسيالم-و  يا بعي وم ال بي   ،فيإذا غياا ا صيرفت ،بعد مض  غاليا اللييل

الحكم  :وم وم من يطرد ياو  ،له أن ي صرفوعلش  ذا من كان معذورا  بحيث ال يستطيع مزاحمة ال اس  ،الفجر
أن الحكييم فيي   :ومفطييردا  لاييولوزاد علييش ذلييك قليييال   ،سلييش  صييف الليييل ، مكييث الحيياج بمزدلفييةفييإذا جلييس ،للهالييا

 ، صيراف مين م تصيف اللييلاال ، ذا الاو  معروف ع يد الح ابلية والشيافعية ،الجميعأ ه ي صرف المسائل للهالا 
 يم  ،اضيطجع حتيش طليع الفجير ،كيث في  مزدلفية حتيش صيلش الصيب كميا تايدم م -علييه الصيال  والسيالم-وال ب  

 ،و ذه    الس ة ، م دفع ،حتش أسفر جدا   ،عر الحرامفاام يذكر هللا ع د المش ،وذ ا سلش المشعر ،صلش الصب 
لمييا  ،بمزدلفيية ركيين ميين أركييان الحييجبييل جعييل صييال  الصييب  بعضييوم  ،وأوجييا بعضييوم البايياء سلييش صييال  الصييب 

رضي  -حيديث عائشية وف  الحديث الذي يلييه  ،وفيه ما فيه علش ما سيات  ،سيات  ف  حديث عرو  بن مضرس



وكا نن   ،ليلننة المزدلفننة أن تنندفع قبلننه -صننلى هللا عليننه وسننلم-سننودة رسننول هللا اسننتذذ   " :قالييت -هللا ع وييا
 "وكا ن  ثبطنة"و  يا يايو   "وكا يت  بطية  ايلية" :وف  الحديث الصحي  ،البط ء الحركة :األصل ف  ال بط "ثبطة

ال اييل فيي   ومعييروف أن ،ةفكو وييا  بطيية سييببه أ وييا كا ييت  ايليي ،وال شييك أن ال اييل سييبا لييبطء الحركيية ،تع يي   ايليية
أو كبيير السيين كييل  ييذا يجعييل  ،أو بسييبا الميير  ،أو بسييبا اإلر ييانالبييدن سييواء كييان بسييبا الزييياد  فيي  الييوزن 

 ،ف شييا عيين ذليك بييطء الحركيية ،و يي   ايلية ،وعليش كييل حيا   يي  كبييير  السين ،يع ي  بطيي ء الحركيية ،اإل سيان  بطييا  
لك ويا  ؛كا ت شيابة  شييطة قويية ميا اسيتاذ توعائشة ف  ذلك الوقت  ،فاذن لوا ،فاستاذ ت ،فصارت من الضعفاء

 ،فاسيتد  بعضيوم مين كالمويا أن الميرأ  عموميا  لويا أن ت صيرف ،تم ت فيما بعد أ وا استاذ ت كما استاذ ت سود 
 ،اال صيرافلوين  ،أن ال سياء عموميا  ي صيرفن :فمين قيا  ،والضيعف ميالزم لوين ،وال شك أن جل ال ساء ضعيفات

وميع  ،وا  ما تم ت لو استاذ ت كما استاذ ت سيود  ،كون سود   ايلةح ت كو وا  ايلة ألن عائشة ما ال ؛فله وجه
 ،ففوميت أن سيبا اال صيراف  يو كو ويا مين جي س ال سياء ،وال  ايلية ،ليسيت ب بطية ،ذلك    شابة خفيفة  شيطة

 أو كيييان معيييه مييين الضيييعفة ميييا يسيييتحق أن ،وعليييش كيييل حيييا  مييين احتييياج سليييش أن ي صيييرف قبيييل ال ييياس  يييذا عيييذره
ميين السيي ن تحايييل بوييذا علييش الت صييل ال ي   ،تحايييل بوييذا علييش سسيياا  السيي نلكيين ال ي   ؛ميين أجلييه لييه ذلييكي صييرف 
 :قيييالوا ،مك يييوا قلييييال   ،ولييييس معويييم سال اميييرأ  واحيييد  ،قيييد رأي يييا بيييا  فييييه ميييا يايييرا مييين خمسيييين شيييخ  ،واالتبيييا 
وكيا وم جعلو يا  ،في  البيا  سال  يذه الميرأ ولييس  ،مع يا اميرأ  :قالوا ؟كيف ت صرفون وأ تم أقوياء أشداء ،  صرف

و  الحمييد -الييدين يسيير  ،وال أغييال  ،ليييس بييدين آصييار -و  الحمييد-دي  ييا  ،معوييم لالحتيييا  علييش تطبيييق السيي ة
ميا  -ب يو سسيرائيل-وميا حيرف اليويود  ،علش الت صل من األحكام الشرعية ال شك أ ه ميذموملكن التحايل  -والم ة

فكيييون اإل سيييان  ،والت صيييل عليييش الواجبيييات ،الرتكييياا المحرميييات ،بالتحاييييل عليويييا ،حييييلحرفيييوا ال صيييو  سليييش بال
 ؛يعليم السير وأخفيش ،مين ال تخفيش علييه خافييةوأ يت تتعاميل ميع  ،األميور بمااصيد ايحتا  من أجيل أن ي صيرف 

 صييرف وليييس لييه ميين ياييوم بييه سييواك حي ئييذ ال بيياس أن ت ،بالييدليل الشييرع  لكيين سذا وجييد معييك ميين لييه اال صييراف
عين  فو ذا معير و ي ،مي وم مين ييرى أ يه ركين مين أركيان الحيج ،المبيت بالمزدلفة محل خالف بين أ ل العليم ،معه

 ،وم وم من ييرى أ يه سي ة كالمبييت في  م يش ،وسيات  ،وبع  السلف لحديث عرو  بن المضرسعلامة وال خع  
ألن السي ة ال يحتياج  ؛ييد  ليه اإلذنو  ،كو يه واجيا  يو الايو  الوسيط ،واجيا مين واجبيات الحيجواألك ر علش أ ه 

مومييا بليي   ،والييركن ال يييمذن فيييه ،سلييش سذن وال اسييتئذانالم ييدوا سذا احتيييج سليييه ال يحتيياج  ،سلييش سذن وال اسييتئذان
سلييش أن ا توييش حصييل لييه مييا حصييل حييادث أدخييل سلييش المستشييفش لييو أن شخصييا  فيي  طرياييه سلييش عرفيية  ،العييذر
ال فاته الحج ؛ضرور  ذه  ؟ ذه حاجة : او  ،الوقوف والسي ة  ،الركن ال يمذن فييه ،فاته الحج ؟لكن أدرك الحج وا 

ومين فاتيه  ،و يذا  يو الايو  المعتميد ،سذا  المبيت بمزدلفة واجا مين واجبيات الحيج ،ال يحتاج سلش سذن وال استئذان
مين ال ياس ميين ال  ألن ؛وأميا مايداره فمين سمكيان الوصيو  ،ع يد أ يل العليم دم يجبيره بييهالوقيوف بتفيريط م يه يلزميه 

سلش المزدلفية بعيد غيروا الشيمس وم وم من يصل  ،ما يلزم بش ء ؟لزم بش ءي   ،سال قرا الفجريصل سلش مزدلفة 
ن دفيع  ،-علييه الصيال  والسيالم-كميا فعيل ال بي   ،باليل علش كيل حيا  مين سمكيان الوصيو  سليش أن يسيفر جيدا   وا 

علييه -ولكن االقتداء به  ،ه سعة ع د جمع من أ ل العلمبحيث يمض  غالا الليل فاألمر في ،بعد م تصف الليل
خييييذوا ع يييي  )): -علييييه الصييييال  والسييييالم-ميييين وصيييوله سلييييش اإلسييييفار مييييع قولييييه ومبيتييييه بوييييا  ،-الصيييال  والسييييالم



 ،ومن ال اس ال سيما من ييرتبط بحملية أو غير يا ،ويعت ش به ،يوتم به ذا يجعل األمر مما ي به  أن  م اسككم((
ميع أ يه في  الطرييق يوجيد  ،ويتيا بون لال صيراف ،ف  السييارات يركبوم لة مجرد ما ي زلون قليال  تجد صاحا الحم

 ؛أن ي طليق سليش م يش لوجيود مين في  الطرييق مين ال يوام وغيير مولين يتيسير ليه  ،ولين يتوييا ،أ اس ك ير م وم  يايم
في  تطبييق الكيالم  ،يضيا لكن بع  ال اس يحر  علش أن يتخل  من  ذه العباد  بياي وسييلة، لييس البير باإل

مين يحيج معويم بم يل أ يل الحميالت أحيا يا  يلزميون  ،وأن يات  بوذه العباد  عليش وجيه كاميل بايدر اإلمكيان ،الس ة
شييهالوم عيين أذكييار م تجييد م ميين صييال  العصيير أو ميين وقييت صييال  العصيير يبيي ، ييذا بعرفيية دمون بركييوا ال يياس وا 

 ،و يذا حصيل ، يم يشيهلو وم قبيل م تصيف اللييل بيالركوا ،زدلفية م بعد ذلك يدفعو وم سليش م ،علش ما أشر ا أمس
ألن  ؛وي طلاييوا ال يمكيين المسييير بحييا  ميين األحييوا  وال خييال   ييالث سيياعات ،يركبييون ميين السيياعة الحييادي عشيير 

ميع  ،لكن مع ذلك تجد صاحا الحملة يحر  أن ت تو   ذه الحجة بياقرا فرصية ؛ وام قدامك ف  الطرن ال اس 
و يذا  ،ما يمكن يسلم قبل اإلميام ؟ ل يمكن أن يسلم قبل اإلمام ،ع    ذا   ير الذي يسابق اإلمامي ،لن ي تهأ ه 

لكيين بعيي  ال يياس ع ييده  ؛ ييوام قدامييه فيي  الطرقييات ال يمكيين أن ي صييرف قبييل ال يياسوال يياس  ،الييذي أركييا ال يياس
وخييير  ،ويتعييا غيييره ،و ييذا يتعييا  فسييه ،طبييع فيي   فسييه قبييل الموعييد المحييدد باوقييات ال بييد يصييير جييا ز ،طبييع

 فخير األمور أوسطوا. ،ك ير من المصال أيضا  التريث الزائد علش المطلوا يفوت  ،األمور أوسطوا
ال ترمنوا )) :-صنلى هللا علينه وسنلم-قنال ل نا رسنول هللا " :قنال -رضني هللا ع همنا-وعن ابنن عبناس 

 وفيه ا قطاع. ،رواه الخمسة إال ال سائي الجمرة حتى تطلع الةمس((
بذم سلمة ليلة ال حر  -صلى هللا عليه وسلم-أرسل رسول هللا " :قال  -ارضي هللا ع ه-وعن عائةة 

س اده على ةرط مسلم. "ثم مض  فذفاض  ،فرم  الجمرة قبل الفجر  رواه أبو داود وا 
ال ترمييوا )) :-صييلش هللا عليييه وسييلم-قييا  ل ييا رسييو  هللا " :ياييو  -مييارضيي  هللا ع و-حييديث ابيين عبيياس 

أو  ،بع يه في  ال ايل -صلش هللا عليه وسيلم-أن الرسو   :وابن عباس ف  الحديث السابق الذي ياو  فيه ((مر الج
لكين بع يه  ؛يع ي  شياا قيوي  شييط ،ي يا ز االحيتالم ،و يو ميا يحتياج سليش عيذر ،ف  الضعفاء من جمع بليل :قا 
ال ترم  الجمر  حتش تطلع )) :-السالمعليه الصال  و -ولذا قا  له ال ب   ،و و ليس من أصحاا األعذار م،معو

 ،ما رمش سال بعد ما طلعيت الشيمس -عليه الصال  والسالم-ال ب   ،-عليه الصال  والسالم-م ل فعله  ((الشمس
له أك ير مين لكن  ؛علش أن ف  الخبر ا اطاعا   ،وليس بحاجة سلش رخصة ،تكا العزيمةفم ل  ذا الاوي ال شيط ير 

فالذي ليس بحاجة سلش رخصة األولش أ ه ال ي صرف  ،با ه صحي  لهيرهكم عليه بحيث يصل سلش أن يح ،طريق
عليييه الصييال  -  و  ييا قييا  ال بيي ،-عليييه الصييال  والسييالم-وال يرميي  سال بعييد طلييو  الشييمس كفعلييه  ،قبييل اإلسييفار

طليييو   واال ت يييار سليييش ،ومييي وم مييين يحميييل  يييذا ال وييي  عليييش الكرا ييية ((ال ترميييوا حتيييش تطليييع الشيييمس)) :-والسيييالم
صيييلش هللا علييييه -أرسيييل ال بييي  " :قاليييت -ارضييي  هللا ع وييي-بيييدليل حيييديث عائشييية  ،الشيييمس مييين بييياا االسيييتحباا

فييإذا أذن باال صييراف بليييل كمييا  ييو  " ييم مضييت فافاضييت ،الجميير  قبييل الفجيير بييام سييلمة ليليية ال حيير فرمييت -وسييلم
وصو  م يش مجرد بأن تكون التحية  ماتضش  ذا اال صرافسذا أذن باال صراف بالليل من  ،شان سود  وأم سلمة

 يم ذ يا  ، يم مير بيالجمر  فرما يا ،وعلش  ذا من ا صرف بعيد م تصيف اللييل ، م بعد ذلك أفاضت برم  الجمر ،
 ،بمض  غالا اللييليع   ع د من ياو  باال صراف سلش البيت فطاف قبل الفجر فعله صحي  أم ليس بصحي ؟ 



ال ليس بصحي ؟ صحي  س اده علش شر  رواه أب  داود  ،م سلمة سس اده علش شر  مسلمألن أ ؛فعله صحي  وا  وا 
سسيي اده جيييد مييا فيييه  ،سسيي اده صييحي  ال غبييار عليييه :لكيين ياييو  البيوايي  وغيييره ؛وأ كييره اإلمييام أحمييد وغيييره ،مسييلم

ال  وعرف يا أن مين أ يل العليم مين ييرى أ يه ،لكن يباش أ ه بال سبة لمن له اال صراف ؛-سن شاء هللا تعالش-سشكا  
 ،سال للمعذورين ))خذوا ع   م اسككم((وقوله:  ،-عليه الصال  والسالم-لفعله  ،يجوز اال صراف سال بعد اإلسفار

وعرف ا أن المعروف ع د الشافعية  ،أذن له أم سلمةوممن  ،لسود  وغير ا -عليه الصال  والسالم-وقد أذن ال ب  
سيييال اال صيييراف تبعيييه ميييا بعيييده مييين فيييإذا  ،فييييه للجمييييعوالح ابلييية أن اال صيييراف بعيييد م تصيييف اللييييل ال سشيييكا  

 ،كميا فعليت أم سيلمة ،سذا ا صيرف مين م تصيف اللييل ليه أن يرمي  قبيل الفجير ،رم  الجمير  تحيية م يش ،األعما 
ال ال؟ أ يت افتير  ع يد ا أعميا  ييوم ال حير ؛وله أيضا  أن يطوف قبل الفجر  :لكن  ل له أن ي حر قبيل الفجير وا 

 ييييم  ،وأجز ييييا بعضيييوا قبييييل الفجيييير ،فييييإذا استصييييحب ا  يييذه األشييييياء ،حلييييق أو التاصيييير والطييييوافالرمييي  وال حيييير وال
علييش مييا سيييات  شييخ   ((وال حييرج ))افعييل :ل عيين شيي ء قييدم وال أخيير سال قييا مييا سييئاستصييحب ا أيضييا  حييديث 

قيدم أو  ،افتر  أن  ذا قدم الحلق ،له أن يطوف قبل الفجر ،ا صرف بعد م تصف الليل له أن يرم  قبل الفجر
 ؛وبعد صال  اإلمام  ذا ميا فييه سشيكا  ،يع   لو قدم ال حر قبل الرم  بعد طلو  الشمس ،ال حر قبل رم  الجمر 

 ل عن ش ء قدم وال أخر.؟ يع   ما سئ ل له ذلك أو ليس له ذلكلكن لو قدم قبل طلو  الفجر 
 .......طالب:

عائشية في  قصية أم سيلمة أن لويا أن ترمي  طيا أ ت اآلن المتارر ع د جمع من أ ل العلم علش حديث 
 حرت  ؟يع   لك أن تادم ال حر قبل الرم  ،ل عن ش ء قدمما سئ -عليه الصال  والسالم-والرسو   ،قبل الفجر

 يدخل ف  م ل  ذا أو ال يدخل؟  ل ((وال حرج ))افعل :قا  ،قبل أن أرم 
 .......طالب:

 ،و ييذه أجييود م وييا ،  ميي ال  أن  ييذه اآلليية جيييد أ ييت افتيير  ،ع ييدك شيي ء اآلنخل ييا  تعامييل مييع  صييو  
 ذه رقم واحد ا  ين  ،أ وا أجود من  ذه؟ لك أن تاو  :أال يمكن أن تاو  ،فج ء بآلة  ال ة صارت أجود من  ذه

ال ال؟ الرم  يجوز قبل الفجر ،سذا   ال ة أجود من واحد ، ال ة أجود من ا  ين ،م وا أجود وال حير يجيوز  ،ص  وا 
ل عين شي ء قيدم وال أخير في  ذلييك سذا  يجيوز ال حير قبييل...، ميا سيئ ((فعيل وال حيرجا)) :ش الرمي  بيدليلتاديميه علي

أو يبيدأ الييوم الشيامل للييل وال ويار مين غيروا  ،لكن  يل الماصيود بياليوم ال ويار ((وال حرج ))افعل :اليوم سال قا 
ال تابعية ا  ليلية العييد تابعية لييوم عرفية و  ،مين أعميا  ييوم ال حير ؟اآلن الرم  ما  و من أعما  ييوم ال حير ؟الشمس

 ليوم ال حر؟
 .........طالب:
لكين  يم اسيت  وا ليلية ال حير باعتبيار أ يه  ؛األصل ف  أن اليوم الشيرع  يبيدأ بهيروا الشيمس ،ألصل و ا

ال ا  و  ،عييد ال حير تابعية لييوم عرفية حكميا  أن ليلية  :فايالوا ،والوقوف ال يص  سال ف  يوم عرفية ،يص  فيوا الوقوف
يع ي   ((وال حرج ))افعل :ل عن ش ء قدم وال أخر ف  ذلك اليوم سال قا ، فما سئحاياة بهروا الشمس يبدأ اليوم

 وأجز ا ف  ال حر أن يادم عليه. ،فإذا أجز ا الرم  قبل الفجر ،من أعما  يوم ال حر
 .........طالب:



ألن  ؛و يو تيابع لااعيد  شيرعية ،لعليملكن الخالف ف  وقت ال حر معروف بيين أ يل ا ؛يلزم من  ذا جوازه
ووقيت  ،أو اإلحيرام بوميا معيا  في  الايران ،سيبا وجوبيه اإلحيرام بيالعمر  في  التمتيع ،ووقت وجيوا ،له سبا وجوا

سيبا وجيوا الااعيد  أ يه ال يجيوز فعلويا و والعبياد  سذا كيان لويا وقيت وجيوا  ،وجوبه بعيد صيال  العييد كاألضيحية
كميا أ يه ال يجيوز ليك أن تيدفع  يلكين أقيدموا وأرتياح م واي ؛أ ا لم أحرم بعد :ي وتاو أن تذب  الودال يجوز  ،قبلوما

وهللا فرصييية أ يييا ع يييدي اآلن طعيييام ك يييير أوز  كفيييارات  :اليميييين قبيييل ميييا تحليييف تايييو كفيييار  اليميييين قبيييل أن ت عايييد 
 ؛والوقيت يجيوز اتفاقيا  وبعيد السيبا  ،قبيل ا عاياد السيبا ال يجيوز اتفاقيا   ،احتما  أ   أحلف فيما بعيد وال أجيد كفيار 

فوييل يجييوز أن تفعييل  ييذه العبيياد  بي ومييا أو ال  ،والوقييت لييم يحيين ،اآلن السييبا م عاييد ا،لكيين الخييالف فيمييا بي وميي
س ي  وهللا ال أحليف ))، أ يك تيدخلرأيت مين المصيلحة  ،وهللا ال أدخل  ذه الدار :تجوز؟ افتر  أ ت حلفت وقلت
 ،ألتيت الذي  و خير)) :وف  رواية ((وأتيت ما  و خير ،م وا سال كفرت عن يمي  علش يمين فارى غير ا خيرا  

فويل يجيوز ليك  ،و يذا مين فيرو   يذه الااعيد  ،أن تكفر قبل أن تح ثيجوز ع د أ ل العلم  (( م كفرت عن يمي  
يالايو  الي  ) :أليف في   يذا رسيالةو  ،أن ت حر قبل وقت ال حر لك ويا رد  ( حيرر في  جيواز  حير الويدي قبيل وقيت الس 

عليش كيل حيا   ره(سييسير في  يالما تو مه صاحا سيضاح ) :رد عليوا برسالة اسموا ،ما  حتاج سلش اسمه ،عليوا
ل عين شي ء قيدم وال ، وماتضيش الااعيد  العامية أ يه ميا سيئت حير قبيل ييوم ال حير ،الاو  بالجواز  و قيو  الشيافع 

تبعييا  للاييو  العييام الشييامل  ،ذي يجييوز تاديمييه عليييهز تاييديم الييومييا دام يجييوز تاييديم الرميي  قبييل الفجيير سذا  يجييو  ،أخيير
ومرد يا  ،ما تسلم من خالفوالمسالة  ،أن وقت ال حر  و وقت األضحيةلكن أ ل العلم ياررون  ؛علش ما سيات 

 الااعد  الت  أورد ا ا من أراد ا يرجع سلش قواعد بن رجا.
 .......طالب:

ألن الحكيم  ؛غيير م ي صيرفون بعيد م تصيف اللييلأ ل األعذار أطلاوا سن الشافعية والح فية  :سح ا قل ا لك
وأن  ،وعليش كيل حيا  عليش المسيلم أن يع يش بعباداتيه لييل، والمكيث بعيد ذليك مسيتحا،جلسوا غاليا ال م للهالا و 

عليييه ال سيييما فيمييا أكييد  ،-عليييه الصييال  والسييالم-وأن ياتييدي بييال ب   ،يمديوييا علييش الوجييه الكامييل باييدر اإلمكييان
 ((صيلوا كميا رأيتميو   أصيل )) ،وقف سلش أن أسفر جدا   -عليه الصال  والسالم-وال ب   ))خذوا ع   م اسككم((

ال يسول  -عليه الصال  والسالم-ا صرافه وقت  فاال صراف ،-عليه الصال  والسالم-فاألصل  و الادو  واألسو  
أ ييل العلييم  -عليييه الصييال  والسييالم-بييال ب   م ياتييد  يع يي  سذا ليي ،ال سيييما لطييالا العلييم الييذين  ييم قييدو  لل يياس وأسييو 

الجمنرة فرمن   ،بنذم سنلمة ليلنة ال حنر -عليه الصالة والسالم-أرسل ال بي " :يايو  ،وطالا العلم من ياتدي به
س اده على ةرط مسلم ،رواه أبو داود "ثم مض  فذفاض  ،قبل الفجر وفييه سشيكا   ،سيات  وقت قطع التلبيية ،وا 

 .، وله ارتبا  بوذا الحديثمحله  ورده ف أيضا  
منن ةنهد )) :-صنلى هللا علينه وسنلم-قنال رسنول هللا  :قال -رضي هللا ع ه-وعن عروة بن مضرس 

 ،فقند تنم حجنهوقد وقنف بعرفنة قبنل ذلنال لنيالب أو  هناراب  ،فوقف مع ا حتى  دفع -يع ي بالمزدلفة-صالت ا هذه 
 زيمة.وصححه الترمذي وابن خ ،رواه الخمسة وقضى تفثه((

وذكيير أ ييه أتعييا  ،عيين عييرو  بيين مضييرس الييذي جيياء ميين جبييل طيي  :-تعييالش رحمييه هللا-ياييو  المملييف 
ال؟ يايو  ،ولم يترك جبل سال وقف ع ده ،وأكل راحلته ، فسه فايا   ؟فويل لي  مين حيج :فيسا   ذا حجيه صيحي  وا 



صيال  الصيب   (( ا  يذهمين شيود صيالت))يشيمله ويشيمل غييره بجيواا عيام شيامل  -علييه الصيال  والسيالم-ال ب  
وقيد وقيف بعرفية ))سليش  يذه الهايية  ((فوقف مع ا حتش  دفع))يع   بالمزدلفة  ((من شود صالت ا  ذه)) ،بالمزدلفة

شير  اآلن ع يد ا  ،كيرميا ذ   ،والحيديث مصيح  ع يد أ يل العليم ((وقضيش تف يه ،حجيهقبل ذلك ليال  أو  وارا  فايد تيم 
بعيد  -علييه الصيال  والسيالم-واال ت يار حتيش ييدفع ال بي   ،شوود الصال  ،فوقف سلش  ذه الهاية ،وجزاء من شود

 ،مفووميه مفويوم الشير  أن مين ليم يشيود الصيال  ،فاد تم حجيه ،فحجه صحي من فعل  ذا  ،اإلسفار مع الوقوف
ليك أو لم ياف بعرفة قبيل ذ ،و و اإلسفار -عليه الصال  والسالم-دفعه أو ف  وقت  ،ولم ي ت ر حتش يدفع ال ب 

ال ليييس بصييحي ؟ ليييس بصييحي  أن المبيييت بمزدلفيية ركيين ميين و ييذا الحييديث حجيية ميين يييزعم  ،أن حجييه صييحي  وا 
 ييذا مفوييوم  ،بالمزدلفيية -صييال  الفجيير-و ييو أيضييا  حجيية ميين يييرى رك ييية الصييال   ،أركييان الحييج كييالوقوف بعرفيية

وقضيش  ،أو  ويارا  فايد تيم حجيه قبل ذليك لييال  وقد وقف بعرفة  ،فوقف مع ا حتش  دفع ))من شود صالت ا،، الشر 
ومياذا عين داللية االقتيران في   ؟ يل  يو حجية أو لييس بحجية ؟فمياذا عين مفويوم الشير  ، ذا مفويوم الشير  ((تف ه

وطياف  ،أو قيا  شيخ  مين أحيرم مين الميايات ،شيخ  أحيرم مين الميايات :يع   لو قيل م ال   ؟م ل  ذه األمور
 ،عشيير خصييا عييد ، ركييان والواجبييات والمسييتحبات  سيياوا كلوييااأل ،وسييعش وحلييق وبييات وجمييع جميييع أفعييا  الحييج

بش ء م وا أن  ل يفوم من  ذا أن من أخل  ،فحجه صحي  ،وم وا المستحبات ،وم وا والواجبات ،م وا األركان
 م  ، م قرأ الفاتحة وسور  بعد ا ،من كبر لإلحرام  م دعا دعاء االستفتاح :يع   لو قا  قائل ؟حجه ليس بصحي 

 ؟أ يه سذا ليم يسيتفت  صيالته غيير صيحيحة يل المفويوم مين  يذا  ، م كذا صالته صحيحة ، م سجد ،م رفع  ،ركع
 من لم يارأ سور  بعد الفاتحة صالته ليست بصحيحة؟ 

 .........طالب:
وليذا ييرى  ،وقيد يعطيف الواجيا عليش اليركن ،فايد ي سيق المسيتحا عليش الواجيا ، عم  ذا   ير ما ع د ا

ال ال ،ليييية االقتييييرانأ ييييل العلييييم ضييييعف دال وأركييييان  واجبييييات :يع يييي  كييييون اإل سييييان يعطييييف أمييييور ؟أ ييييتم معيييي  وا 
 ل مع ش  ذا أ ه لو أخل بشي ء م يه أ يه لييس  ،ويحكم بان  ذا صحي  ،الويئة الكاملة للفعل ويبين ،ومستحبات
 ((شيود صيالت ا مين))اآلن الت  ير بالصيال   ،ويضعفون داللة االقتران ،ي ازعون ف  مفووم الشر ولذا  ؟بصحي 

أ يت  ،صال  الصب  ليلية المزدلفية ،يع   الصال  الت صي  عليوا باعتبار ا الحد الفاصل إلدراك الحج من عدمه
ال لييس  :تاو  ،يترتا عليه أن ال يشود صالته ،افتر  أ ه جاء قبيل طلو  الصب  ووقف بعرفة حجه صحي  وا 

أد يش يع ي   ((أيية سياعة مين لييل أو  ويار)) :عي  الروايياتب ((وكان قد وقف قبل ذليك لييال  أو  ويارا  )) ؟بصحي 
ماتضيش الجملية  يذه األخيير   ،وأ ت افتر  أن شخ  جاء ف  آخر جزء من أجيزاء اللييل ،جزء من ليل أو  وار

يرييد أن يجعيل صيال  الصيب   ي  الحيد الفاصيل ليإلدراك  ((فايد تيم حجيهوقد وقف قبل ذلك بعرفة لييال  أو  ويارا  ))
يتمسيك بييه أل يه مين  ؛تياملوا في  الحيديث ييا سخييوان ،الحييجن مين ليم ييدرك صييال  الصيب  خيال  فاتيه أل ؛والفيوات

أو يايف  ،مفووميه أن مين ليم يشيود الصيال  ،يايو  م يل  يذاأو رك ية صال  الصب   ،للاو  برك ية المبيت بمزدلفة
 يذه  ،ما ذكر معيه ركين م ليه سذا   ،ركن باإلجما والوقوف بعرفة  ، ذا مارون بالوقوف بعرفة ،معوم حتش يدفعون 

باعتبار أن الصال     الحد الفاصل إلدراك الحج  ((من شود صالت ا)) :ال ب  قا لكن  ؛حجة من ياو  بالرك ية
افتير  أ يه قبيل الصيال  وقيف  ،يع ي  قبيل الصيال  وقيف بعرفية ((وقيد وقيف قبلويا ،مين شيود صيالت ا)) ،من فواتيه



عليه -ال سيما وال ب   ،لن يدرك الصال  معوم ؟ك الصال  بالمزدلفة معوم ل يدر  ،بلح ة قبل طلو  الفجربعرفة 
والحيييد الفاصيييل  ،فيييد  عليييش أن الحيييج كميييا فييي  الحيييديث اآلخييير عرفييية ا،فييي  أو  وقتويييصيييال ا  -الصيييال  والسيييالم
أرجيو أن يكيون  ،صلش الصب  وما وقف بعرفة قبيل ذليك فاتيه الحيجيع   من  ، و صال  الصب لإلدراك والفوات 

بسيط العبياد  مي ال  ت   ،ذكرفكون األمور ت ي ،ألن االستدال  بعضوم يرى فيه قو  بوذا الحديث ؛الم واض  ومفوومالك
 ،وال كيذا ،وأدى الصيلوات ميع الجماعية ،سذا أمسك الشخ  من طلو  الفجير سليش غيروا الشيمس :سذا قلت م ال  
أخيل بشي ء مين  يذه األميور أن صييامه   ل مع ش  يذا أ يه ليو ،صومه صحي وال قا  زور  ،وال فعل ،وال اغتاا

 و ذا   ير ما ع د ا. ،غير صحي ؟ ال يلزم
 :ويقولننون  ،إن المةننركين كننا وا ال يفيضننون حتننى تطلننع الةننمس" :قننال -رضنني هللا ع ننه-وعننن عمننر 

 رواه البخاري. "قبل أن تطلع الةمس ثم أفاض ،خالفهم -صلى هللا عليه وسلم-وأن ال بي  "أةرق ثبير"
إن المةننركين كننا وا ال  :قننال -رضنني هللا تعننالى ع ننه-وعننن عمننر " :-تعييالش رحمييه هللا-ف ياييو  الممليي

أو مين  ،و يو جبيل أكبير ،أشرن  بير :وياولون ماالتوم "حتى تطلع الةمس"يع   من مزدلفة سلش م ش  "يفيضون 
وأن  "كي  ميا  هيير" :الزيياد  في  بعي  الرواييات ، بير يع ي  ييا  بيير ،أمر باإلشران ،أشرن  بير ،أكبر جبا  مكة

وذكييره ع ييد المشييعر الحييرام امت يياال   ،ودعييا هللا ،خييالفوم فافييا  بعييد أن أسييفر جييدا   -عليييه الصييال  والسييالم-ال بيي  
فيحيير  اإل سييان علييش تطبيييق السيي ة باييدر  ،فافييا  قبييل أن تطلييع الشييمسومييع ذلييك خييالف المشييركين  ،لألميير
الماصيييود أ يييه يتوييييا لال صيييراف قبيييل طليييو   ،حيييام سيييياراتلكييين ليييو طلعيييت الشيييمس و يييو بمزدلفييية   يييرا  لز  ؛سمكا يييه
 فإذا أعاقه أمر خارج عن سرادته فال ش ء عليه. ،ويركا دابته أو سيارته قبل طلو  الشمس ،الشمس

-لم يزل ال بي "قاال:  -مع هرضي هللا -ابن عباس وأسامة بن زيد وعن  -رحمه هللا-قال المص ف 
 رواه البخاري. "جمرة العقبة يلبي حتى رمى -صلى هللا عليه وسلم
ميع أ يه سذا  ،ابن عباس  و الفضيل "وعن ابن عباس وأسامة بن زيد" :-تعالش رحمه هللا-ياو  المملف 

وأسامة بن زيد وابن عباس يروي  ،والمراد به  و الفضل ،وترجمان الارآن ،أطلق ي صرف سلش عبد هللا حبر األمة
مين عرفية  -علييه الصيال  والسيالم-كان رديف ال ب  ألن أسامة  ؛زيديروي عن أخيه الفضل وأسامة ابن  ،ع وما

 ،الرواية عن ا  ينو قاال  ،الترض  عن أربعة ،-مرض  هللا ع و-والفضل رديفه من مزدلفة سلش م ش  ،سلش مزدلفة
جمير  ليم ييز  يلبي  حتيش رميش  ،رواه البخياري  ،جمير  العابيةيلب  حتش رمش  -عليه الصال  والسالم-لم يز  ال ب  

األصيل في  الفعيل  ،قيوالن أل يل العليم ؟و يل الماصيود برميش شير  أو فيرل ،استمر ف  التلبية سلش أن رميش ،العابة
يع   حتش شر  ياطع التلبية ميع بدايية الرمي   ،يع    ل الفعل الماض  حتش رمش ،أل ه فعل ماض  ؛الفرال م ه

يأو في   وايتيه؟   ،سذا قمييتم سليش الصييال  ،سذا قيرأت الايرآن ،راد  الفعييلأل ييه جياء الفعيل الماضيي  ميع س ؛لالفعييل محتم 
سذا  ،سذا ركييع فيياركع ،ويييراد بييه الشييرو  -وقييد ذكر يا  ييذا مييرارا  -ويييات  الفعييل الماضيي   ،يع ي  سذا أردتييم قبييل وقوعييه

 ،خيال  ا تويش جياء ،جياء زييد :سذا قليت ،يع   بعيد فراغيه ،أ ه الفرال م هواألصل ف  الماض   ،شر  ف  الركو 
 يذا األصيل  ،الفرال مين الفعيل ، تو ؟ خال  مف  الكوا أم ف  جوفك ذا والماء  :تاو  ،شربت الماء :قلتسذا 
أو فيرل م يه فيال ييزا   ، ل المراد به شر  بالرم  فياطيع التلبيية ميع أو  حصيا  ،و  ا حتش رمش جمر  العابة ،فيه

كمييا أ ييه فيي  العميير  ياطييع  ،بييية بالشييرو ياطييع التل :علييش كييل حييا  الجموييور ياولييون  ؟يلبيي  حتييش يفييرل ميين الرميي 



لييش ال ييا    ،و  ييا ال يلبيي  و ييو يرميي  ،لكيين ال يلبيي  و ييو يطييوف ؛أو بالشييرو  فيي  الطييواف ،التلبييية برمييية البيييت وا 
ييز  فليم " :وييد  ليه روايية ع يد ال سيائ  ،ذ ا أحمد وبع  الشافعية سلش أ يه ال ييزا  يلبي  حتيش يفيرل مين الرمي 

ليم ييز  يلبي  حتيش رميش جمير   ،فد  علش أ ه كان يلب  و و يرمي  "فلما رجع قطع التلبية ،يلب  حتش رمش الجمر 
ما فيه مشكلة أن اإل سيان ال ييزا   ،رم  جمر  العابة من أعما  يوم ال حر  ذا ما ع ده سشكا الذي يبدأ ب ،العابة

وليبس  يابيه  يل يلبي   ،ق يم الحلي ،أو  ميا بيدأ بيالطواف ،ملكين افتير  المسيالة في  شيخ  قيد   ؛يلب  حتيش يرمي 
يع ي   "لم يز  يلب  حتش رميش جمير  العابية" :ماتضش الحديث ؟قبل ذلكأو ياطع التلبية  ،حتش يرم  جمر  العابة

 ا  أن اإل سان يلب  وعليه  يابه؟فيه احتم
 .......طالب:

 ؟لإلحرام ما    التلبية ؟اآلن  و محرم ؟ما فيه سشكا 
 .......طالب:
ليه أن يليبس  ؟ال لييس ليها  ليه أن يليبس ال يياا و  ،ن طاف وحلق شعره وليبس  يابيهاآل ؟متصور غير كيف

الرميي   ،أل ييه أخيير الرميي  ؛حتييش يرميي  جميير  العابيية ه ييه ال يييزا  يلبيي  وعليييه  يابيي، ماتضييش  ييذا الحييديث أال ييياا
ا مرتيياح  ييوأبعييدين أروح  ،وألييبس  ييياب  ، ييم أحلييق ،أريييد أطييوف أو  ،ال يياس فاضيي مييا بعييد وصييل والبيييت  ،زحييام
 العصر.ف  أرم  

 .......طالب:
أو ال ييزا  ال ميو صيحي ؟ ا  صيحي  و  ،أو  عمل من أسيباا التحليل ياطيع التلبيية فييه ،من أسباا التحلل

ماتضياه أ يه ال  ،يلب  حتش رمش جمر  العابة -صلش هللا عليه وسلم-لم يز  ال ب   ؟حتش يرم  جمر  العابةيلب  
ومعلييوم أن  ه،ولييو كييان عليييه  يابيي ،ال يييزا  يلبيي مييا عييدا الرميي   ،باا التحلييليييزا  يلبيي  حتييش ولييو باشيير جميييع أسيي

األصيل أن يبيدأ بيالرم  فيإذا بيدأ بيالطواف  ،فيإذا باشير أسيباا التحليل والبيد  ليه حكيم المبيد  ،التلبية حيا  اإلحيرام
 قطع التلبية كالعمر  سذا بدأ بالحلق قطع التلبية.

ورمى الجمرة  ،وم ى عن يمي ه ،أ ه جعل البي  عن يساره -رضي هللا ع ه-وعن عبد هللا بن مسعود 
 متفق عليه. "يه سورة البقرةهذا مقام الذي أ زل  عل" :وقال ،بسبع حصيا 

أ نه جعنل البين   -رضني هللا تعنالى ع نه-وعن عبند هللا بنن مسنعود  :-تعالش رحمه هللا-ياو  المملف 
والبيت عن يساره اسيتابل  ،يع   م ش عن يمي ه ،ل الجمر يش؟  عم استابسواستابل  "وم ى عن يمي ه ،عن يساره

هذا مقام " :باوليه -عليه الصال  والسالم-ورفعه سلش ال ب   ، ذا فعل ابن مسعود ،فرما ا بسبع حصيات ،الجمر 
أ وييا أك يير لكيين الت صييي  علييش البايير  باعتبييار  ؛وأ ييز  عليييه غير ييا ميين السييور "ي سننورة البقننرةالننذي أ زلنن  علنن

الماصيود أن الت صيي  عليويا  ،أو لكو وا أطو  سور  ف  الارآن ،أو أل ميتوا ،أحكام الحج فيواال سيما  األحكام
 عم عرف  ؟سور  البار  :أن ياو  اإل سان ل قا  أحد بكرا ية  "هذا مقام الذي أ زل  عليه سورة البقرة" ،له وجه

السيور  التي   ،السيور  التي  تيذكر فيويا الباير  : ميا يايا وا   ،عن الحجياج وغييره أ ويم قيالوا بكرا يية الايو  بسيور  الباير 
 ييذا قييا  بم ييل البخيياري رد علييش مين و  ،فييد  علييش جيوازه ،لكين جيياء فيي  ال صيو  فيي   ييذا وغييره ؛كييذاييذكر فيوييا 
 سور  البار . :أدخل  ذا الحديث ف  الرد علش من كره أن ياا  ،الحديث



 ،الجمرة يوم ال حر ضنحى -صلى هللا عليه وسلم-رمى رسول هللا " :قال -رضي هللا ع ه-وعن جابر 
 رواه مسلم. "وأما بعد ذلال فإذا زال  الةمس
أل ييه مكييث ع ييد  ؛الجميير  يييوم ال حيير ضييحش  رمييش  -عليييه الصييال  والسييالم-ال بيي   ، عييم  ييذا وقييت الرميي 

لضيحش ووصيل سليش الجمير  في  وقيت ا ،وطلعت عليه الشمس و و ف  الطريق سلش م يش ،المشعر حتش أسفر جدا  
رمييش بعييد  -عليييه الصييال  والسييالم-فييال ب   ،وأمييا بعييد ذلييك فيي  أيييام التشييريق فييالرم  يكييون بعييد الييزوا  ،فرما ييا
كييا وا  ،وكييا وا يتحي ييون الييزوا  فييد  علييش أ ييه ال يجييوز الرميي  قبييل الييزوا خييذوا ع يي  م اسييككم(( ))وقييا :  ،الييزوا 

وتحي يوا  ،-علييه الصيال  والسيالم-ففعليه ال بي   ،العابية كميا فعليوا في  جمير ولو جاز ذلك لفعليوه  ،يتحي ون الزوا 
فيال يجيوز الرمي  قبيل  ))خيذوا ع ي  م اسيككم((ومع ذلك قيا :  ،مشاة شديد مع ما يترتا علش ذلك من  ،وتحروه
وميي وم ميين يجعلييه يسييتمر حتييش ولييو دخييل  ،سلييش غييروا الشييمس ع ييد جمييع ميين أ ييل العلييموالرميي  يسييتمر  ،الييزوا 

أ لميت  :كاوليه ،يع ي  دخيل في  المسياء (أمسييت) ((افعيل وال حيرج)) :قيا  "ت بعيد ميا أمسييترميي" :الليل لحديث
 زوا  الشمس سلش اشتداد ال الم.والمساء يبدأ من  ،دخلت ف  ال الم

بسنبع حصنيا  يكبنر علنى إثنر كننل  أ نه كنان يرمنني الجمنرة الند يا -منارضني هللا ع ه-وعنن ابنن عمنر 
ثنم  ،ثنم يرمني الوسنطى ،ويرفنع يدينه فيقنوم طنويالب فيندعو ،سنتقبل القبلنةيفيقوم ف ،ثم يسهل ،ثم يتقدم ،حصاة

ثننم يرمنني جمننرة ذا   ،يقننوم طننويالب ثننم ينندعو فيرفننع يديننه و ،ويقننوم مسننتقبل القبلننة ،يذخننذ ذا  الةننمال فيسننهل
 -صنلى هللا علينه وسنلم-هكنذا رأين  رسنول هللا  :ثنم ي صنرا فيقنول ،وال يقنف ع ندهاالعقبة من بطنن النوادي 

 رواه البخاري. "هيفعل
 "أ نه كنان يرمني الجمنرة الند يا -منارضني هللا ع ه-وعنن ابنن عمنر " :-تعالش رحمه هللا-ياو  المملف 

يع ي   "يسنهل ثنم ،ثنم يتقندم ،الد يا مما يلي م ى بسبع حصيا  يكبر علنى إثنر كنل حصناة" ،الت     الصهرى 
لييئال  ؛السيول المييري  البعييد عين محيل الرمي  فياصيد المكيان ،ألن الم طاية كا ييت وعير  ؛يصيل سليش المكيان السيول
( وصيف طيويال  ) "فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويالب ويندعو" ،أل ه يريد أن يطيل الدعاء ؛يتاذى بازدحام الحجيج

 ،الدعاء -عليه الصال  والسالم-أطا   ،طويل جدا   ،قراء  سور  البار ه ومك ه ف   ذا الدعاء با ه قريا من دعام 
ثم يذخنذ ذا  الةنمال "الت  تليوا  "ثم يرمي الوسطى"ف   ذا الدعاء  "فيقوم طويالب ويدعو ويرفع يديه" :ولذا قا 
ويقنوم فيسنتقبل القبلنة "مين الحصيش أو يتياذى بازدحيام ال ياس ويبعد عن مكان الرم  لئال يصيبه ش ء  "فيسهل

  العقبنة منن بطنن النوادي وال يقنف ثنم يرمني جمنرة ذا"كميا فعيل بعيد األوليش  "ويرفنع يدينهويقوم طويالب فيندعو 
هكنذا رأين   :ثنم ي صنرا فيقنول"ات ال بعيد ا ألن الدعاء الااعد  فيه أ ه ف  أ  ياء عبياد ؛وال يدعو بعد ا "ع دها

عليييه الصييال  - ييم يرفعييه سلييش ال بيي   ، ييو األصييل فعييل ابيين عميير ه"يفعلنن -صننلى هللا عليننه وسننلم-رسننول هللا 
طالة  ،ورفع اليدين فيه ،والدعاء بعد األولش وال ا   ،التكبير مع كل حصا فكل  ذا مستحا الرم  و  ،-والسالم وا 
  .، وهللا المستعانالدعاء

 لكن الحديث حجة عليه. ؛واإلمام مالك ال يرى رفع الدعاء ف   ذا الموطن
 والمقصرين يا رسول :قالوا (())اللهم ارحم المحلقينقال:  -صلى هللا عليه وسلم-وع ه أن رسول هللا 

 متفق عليه. والمقصرين(()) :في الثالثة قال ؟هللا



اللوييم ارحييم )) :قييا  -صييلش هللا عليييه وسييلم-أن رسييو  هللا  ،راوي الحييديث السييابقوع ييه يع يي  ابيين عميير 
 :قييالوا ،اءولييذا رتييا عليييه ال ييواا ال اشييل عيين  ييذا الييدع ،-جييل وعييال-الييذين حلاييوا رموسييوم تعبييدا     ((المحلاييين

ْؤَيا ِباْلَحقِ  َلَتْدُخُلنه اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإن : -جل وعال-ف  قوله  ؟  هللاوالماصرين يا رسو  }َلَقْد َصَدَق َّللاهُ َرُسوَلُه الرُّ
ِريَن{   ؟مع ا االواو  ذه محلاين وماصرين [ ( سور  الفت 72)] َةاء َّللاهُ آِمِ يَن ُمَحلِ ِقيَن ُرُؤوَسُكْم َوُمَقصِ 

 طالب: بمع ى )أو(. 
 يذا ميا يفوميه جمويور  ،وقسيم مي كم ماصيرون  ،فاسيم مي كم محلايون  ،ت ويع والتاسييمبمع ش أو الت     لل

 ،وقسيم ماصيرون  ،محلايون قسيم  :وعلييه  يذا الحيديث حييث جعيل الحجياج والعميار أيضيا  عليش قسيمين ،أ ل العليم
روايييات فييد  علييش أن حلييق الشييعر علييش اخييتالف الوللماصييرين فيي  ال ال يية أو بعييد ال ال يية  ،عيي  للمحلاييين  ال ييا  ود  

ومن  ،بمع ش الواو (أو)وتات   (أو)وتات  الواو بمع ش  (أو)وعلش  ذا الفوم أن الواو بمع ش  ،أفضل من التاصير
 -رضي  هللا تعيالش ع وميا-لكين ابين عمير  ؛و يذا ميا يفوميه الجمويور ،الت  الواو   ا بمع ا ا التاسيم (أو)معا   

محلاين وماصرين في  آن  ،وأن من حج أو اعتمر عليه أن يجمع بين الحلق والتاصير ،يرى أن  ذه الواو للجمع
 كيف فعل ذلك؟  -رض  هللا تعالش ع ه وأرضاه-وفعل ذلك  ،واحد

 طالب:.........
يع ي  سذا كيان  ،و يذا فوميه لةيية ،أخيذ مين لحيتيه ميا زاد عليش الابضية ،وقصر من لحيته ،حلق رأسهال، 

أن الحليق للحيية والتاصيير  :فعل األمرين فالحلق  ل يتصور أن ياا وأ ه ال بد من  ،اماتضش العطف الجمع   
وتشييبث بييه بعيي   ،ميين اآليييةو ييذا فوييم فومييه ابيين عميير  ،والتاصييير للحييية ،سذا  الحلييق للييرأس ،مييا يتصييور ؟للييرأس
 ((أرخيوا)) ((فيواأع))وتركيا  لل صيو  الصيحيحة الصيريحة الملزمية  ،وقصروا من لحا م اقتيداء بيابن عمير ،ال اس
 ومييع ذلييك يتشييب ون بم ييل ،كييان كييث اللحيية ،باضييطراا لحيتييه -عليييه الصييال  والسيالم-تعييرف قراءتييه  ((أكرميوا))
لكين ميين  ؛و يو مياجور عليش  يذا االجتوياد ، يذا فويم للي   ،ابين عمير مجتويد ،وميا اليداع  ليذلك سال الويوى  ، يذا

الصيحيحة المرفوعية الملزمية مين الايدو    بيه ال صيو  ويعيار  ،دفعه الووى سليش أن ييرج   يذا الايو  عليش غييره
تجيده  ، يذه أم لية ك يير  في  الواقيع ..مع األسف أن سذا دخل الما  ف  اللحيية ال شيك أ يه ،واألسو  اتباعا  للووى 

 ،في  أو  األمير يذا  م بتيا ير وضيهو  يسيميوا ضيهو  ياتيدي بيابن عمير  ،ما شاء هللا اللحية ك ةف  أو  األمر 
يييزعم أن الابضيية غييير ويو ييا  ييم بعييد ذلييك  ،ويواسيي  ويضييبط ،وقصيير شييمالوا ،لييك طييا  يمييين اللحييية ييم بعييد ذ
يع ي  ليو  ،وميا حليق المسيلمون لحيا م سال بعيد أن قصيرو ا ،و ذا قاليه ك يير ممين اتبيع  يذه الخطيوات ،قبضة اليد

واقتيدوا  ،عاجم وبالمستعمرينلكن اختلطوا باأل ؛تشوف تواريخ األمة المسلمة المصور  قبل مائة س ة ما تجد حليق
والعكس ويي  م ويو يا عليش  ،وقصر الشما  ،وطا  اليمين ،أخذوا يتاولون و  ،وبح وا عن األقوا  المرجوحة ،بوم

و يذه  ،وتخصصيه شيرع  ، يذا وجيد ،أن الابضية باألصيبع  كيذا :حتيش وجيد مين يايو  ،سليش أن ت توي ما ياولون 
  .   خطوات الشيطان

ييييا رسيييو  هللا، الحليييق  يييو ميييا يكيييون بيييالموس بحييييث ال يبايييش شييي ء مييين  :قيييالوا ((يناللويييم ارحيييم المحلاييي))
فييالحلق س مييا  ،رقييم واحييد أو صييفر مييا دامييت الجييذور موجييود  فوييو تاصييير ،احييدولييو كا ييت و ولييذا المكيياين  ،الشييعر

 ((رحيم المحلاييناللويم ا)) : يم قيا  ((اللويم ارحيم المحلايين)) :قيا  ؟ييا رسيو  هللاوالماصيرين  :قيالوا ،يكون بيالموس



 : يييييم قيييييا  ،بعييييي  الرواييييييات دعيييييا للمحلايييييين  ال يييييا   ،المحلايييييينعطفيييييا  عليييييش  ((والماصيييييرين)) :وفييييي  ال ال ييييية قيييييا 
يجيييا بتركيييه دم كسيييائر  ،الماصيييود أن الحليييق والتاصيييير  سيييك واجيييا ع يييد جميييا ير أ يييل العليييم ((والماصيييرين))

 ، ييذا  ييو الماتضييش ،والتاصييير ميين جميعييه ،فييالحلق لجميييع الييرأس ،وماتضييش اللفيين العمييوم والشييمو  ،الواجبييات
يمسيي  مييا سن البيياء للتبعييي   :وميي وم ميين يييرى أ ييه يكفيي  قياسييا  علييش الوضييوء حي مييا قييالوا ،كمسييحه فيي  الوضييوء
وقييا   ، ييالث شييعرات :حتييش قييالوا ،وميي وم ميين حييدده باقييل ميين ذلييك ،ميي وم ميين حييدده بييالربع ،يطلييق عليييه مسيي 

أو  يييالث  أو قصييير شيييعر  شيييعر لهييية أو عرفيييا  أو شيييرعا  أن مييين حليييق  :لكييين  يييل يمكييين أن يايييا  ؛شيييعر  :بعضيييوم
ِريَن{ ،ال يمكن ؟شعرات أ ه محلق أو ماصر  يذا  ،يع   جمييع الشيعر[ ( سور  الفيت 72)] }ُمَحلِ ِقيَن ُرُؤوَسُكْم َوُمَقصِ 

عي  ال ياس ب ،أيضيا  يجيا عليش مين تركيه دم ،والحلق والتاصير واجا من واجبات الحيج والعمير  ،ماتضش اللفن
لكين ليو ذكير ذليك و يو في  مكية  ؛ يذا ا تويش وقتيه يلزميه دم ،ورجيع سليش بليده ،ي سش فإذا طاف وسعش ليبس  يابيه

وأمييا ال سيياء  ، ييذا بال سييبة للرجييا  ،مييا عليييه سال أن يخلييع ال ييياا ويلييبس اإلحييرام ويحلييق شييعرهبعييد مييا لييبس  يابييه 
 مادار أ ملة. تاصر من كل  فير  ،س ما  و التاصير ،فليس عليون حلق

 


